
اإلميان بأمسائه وصفاته؛ البد و اإلميان بألوهيته؛ اإلميان بربوبيته؛ و اإلميان باهللا يتضمن أربعة أمور: اإلميان بوجوده؛

واإلذعان  ؛؛ اإلميان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته؛ إميانا يستلزم القبول واإلذعان؛ القبول للخربهمن هذ

مرين؛ أربعة أمور ألمستلزمة  ،للطلب، واإلذعان للطلب سواء كان أمرا أو يا؛ فصار اإلميان مركبا من أربعة أمور

مستلزما للقبول واإلذعان؛  ما هي؟ اإلميان بوجود اهللا، وربوبيته، وألوهيته، وأمسائه وصفاته؛ ويكون هذا اإلميان

  فعال للمأمور وتركا للمحظور.ب لاخلرب وتصديقه واإلذعان للطقبول 

مث اعلم أن قولنا اإلميان بوجود اهللا وربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته املراد اإلميان بانفراده ذه األشياء ربوبية  

واأللوهية واألمساء والصفات وبالوجود الواجب؛ فهو سبحانه وتعاىل منفرد ذا بأنه واجب الوجود ورب وإله وذو 

  عظيمة؛ هذا اإلميان باهللا صفاتأمساء و 

 ؛فالذي يؤمن بوجود اهللا وبربوبية اهللا ويشرك مع اهللا غريه فليس مبؤمن باهللا حىت إنه قال مبأل فيه إنه مؤمن باهللا 

تؤمن باهللا، لو آمنت به ما أشركت به نعم؟ ألنك ما كفرت بالطاغوت البد من الكفر بالطاغوت واإلميان  قلنا مل

  .باهللا عزوجل

من باهللا بوجوده وبربوبيته وألوهيته دون أمسائه وصفاته فإنه مل يؤمن باهللا، مل يؤمن باهللا وهم على درجات؛ لو آ 

  .قد يصل جحده إىل الكفر وقد يكون دون ذلك

طيب من آمن باهللا بوجوده وربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته لكن كذب خربا واحدا من أخباره؟ فهو كافر، كافر  

  ن؛ قلنا كذبت كيف تؤمن باهللا عزوجل ربا ومع ذلك تكذب أخباره.لو قال: مؤم

؛ لكنه مل يذعن فهذا مل يؤمن باهللا إال أم على درجات؛ قد يكون ترك اإلذعان كفرا وقد يكون لو مل يكذب

من يكفر  شرتط اهللا تعاىل شرطني: ((ادون ذلك على حسب ما تقتضيه األدلة الشرعية؛ لكن شف اآلن 

))؛ اإلجياب:  فمن يكفر بالطاغوت )) بدأ بالسلب قبل اإلجياب؛ ويش هو السلب؟ (( ويؤمن باهللابالطاغوت 

الفرش على مكان شوك املكان أوال مث افرش؛ لو أراد اإلنسان  )) ألن التنقية قبل التحلية؛ نق ويؤمن باهللا ((

قه أوال مث افرش نعم؟ نقه أوال مث وما أشبه ذلك يصلح وإال ما يصلح؟ ما يصلح؛ ويش يقول؟ ن اءومسامري وحصب

اهللا؛ فخل أوال مث حل ثانيا؛ افرش؛ فهنا اكفر أوال بالطاغوت وبعد أن خيلوا قلبك من الطاغوت ضع فيه اإلميان ب

التحلية يعين وضع احللي لو أراد اإلنسان  ترى ما حتلية املاء، عبارة مشهورة عند العلماء: التحلية قبل التخلية؛ ويف

وكلها أشياء يعين خميفة وضع عليها حلي يصلح هذا؟ ما يصلح؛ ويش  غمصته وقامت من النوم وكلها حيلي امرأ

   .وبعدين حط احللينفسها يقول؟ خلها تغسل أوال تنظف 



فقد استمسك  )) اجلواب؟ اجلواب الذي هو النتيجة احلتمية: (( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا طيب (( 

)) ومل يقل: فقد متسك نعم؟  فقد استمسك اهللا العظيم البالغة العظيمة (( )) سبحان بالعروة الوثقى

)) يعين معناه اشتد  استمسك (( استمسك أبلغ ألن زيادة املبىن تدل على زيادة املعىن غالبا ما هو دائما؛

فإن  متسكه؛ مث إا تشعر بأن هناك هلكة، هلكة؛ تناول اإلنسان هذه العروة مث استمسك ا وهو كذلك؛

         )) فهنا  وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربياألصل هلك إال من عصم اهللا (( 

)) تدل على شدة التمسك وعلى أن هناك شيئا حياول اخلالص منه حىت وصل إىل هذه العروة؛  استمسك ((

ياء كثرية من هذا املثال إمنا هي املقبض طل وأشسمثال، عروة ال قبريشيء، عروة اإلوالعروة يف األصل مقبض ال

)) مؤنث أوثق وهو مأخوذ من أين؟ من الثقة اليت هي  الوثقى الذي يقبض اإلنسان عليه هذه العروة؛ ((

يقانا كامال ا ابه مبعىن أنه إذا متسك ا أيقن الطمأنينة على الشيء أي بالعروة اليت هي أشد ما يطمئن اإلنسان

خوفا من الغرق ولكن هل هو واثق؟ ما هو واثق؛ خيشى أن  سان رمبا يتمسك بالرشامباذا؟ بالنجاة؛ ألن اإلن

)) يعين تأنيث أوثق اليت هي أوثق ما  الوثقى (( ينفلت من يده خيشى أن ينقطع ما هو على ثقة؛ لكن هنا قال:

صاف؛ استمساك؛ عروة وثقى؛ ثالثا: ال انفصام هلا؛ يعين )) شف ثالثة أو  ال انفصام لها يكون؛ مث مع ذلك ((

قع يعين ال ميكن أن تنفصل؛ العروة قد يال ميكن أن تنفصل؛ وهلذا أتى بال النافية للجنس الذي ال ميكن أن 

       ؛ لكن هذه العروة ال تنفصم ؛ ميكن مع ثقل احلمل تنفصممتكون وثقى لكن ميكن مع طول الزمن تنفص

)) أبدا ؛ إذا من استمسك ا فهو ناج وال حمالة؛ فما أيسر األمر ختل مث حتل  الوثقى ال انفصام لها بالعروة ((

بشيء تطمئن إليه النفس وترضى به وتقبله؛ مث النتيجة أن تنجوا ذه العروة اليت استمسكت ا؛ استمسك؛ 

يستمسك به أي ال حيصل له  وقلت لكم استمسك أبلغ من متسك؛ ألن اإلنسان قد يتمسك بالشيء لكن ال

)) هذا الوصف الثالث أي أنه آمن من أيش؟ من  ال انفصام لها اإلمساك بذلك؛ خبالف استمسك؛ وقوله: ((

   االنفصام وهو االنقطاع.

 )) ختم اآلية بذلك حتذيرا من وجه وتبشريا من وجه؛ حتذيرا من أين؟ من واهللا سميع عليم مث قال تعاىل: ((

املخالفة؛ وتبشريا يف املوافقة؛ أي إذا وافقت فلن يضيع عملك فإن اهللا مسيع عليم؛ وإن خالفت فلن خيفى عملك 

  ....على اهللا ألن اهللا مسيع عليم؛ ومر علينا كثريا أن العلماء رمحهم اهللا

اهللا؛ وكل اسم من أمساء )) نعيد ما نكرره دائما من أن مسيع اسم من أمساء  واهللا سميع عليم قال اهللا تعاىل: ((

اهللا متضمن لصفة واحدة أو أكثر؛ البد أن يتضمن صفة أو أكثر من صفة؛ وقد مر علينا غري بعيد أن اسم احلي 

متضمن للحياة اليت دلت عليها مادة احلي ولغريها من الصفات الكاملة؛ وقلنا احلي القيوم تستوعبان مجيع أمساء 



السم األعظم؛ فكل اسم؛ قاعدة كل اسم من أمساء اهللا فهو متضمن لصفة أو اهللا احلسىن؛ وهلذا كانت االسم ا

أكثر؛ وليس كل صفة تتضمن امسا واضح؟ فمثال: جاء ربك، هذه صفة؛ هل يلزم أن نقول: من أمساء اهللا اجلائي 

الكالم يف  )) ال يلزم أن، أو ال جيوز أن نقول من أمسائه املتكلم بناء ثبوت صفة كلم اهللا موسى تكليما ؟ ((

  رئيسيني؛ مبعىن اإلجابةقسمني  على تضمن صفة وهي السمع؛ السمع يقول العلماء: إن حقه؛ لكن مسيع نقول

مسموع الصوت وإن خفى؛ وهذا أيضا يراد به التأييد وتارة يراد به التهديد وتارة يراد به بيان إحاطة مسع اهللا بكل 

شيء؛ هذا السمع الذي مبعىن إدراك املسموع؛ تارة يراد به التأييد، وتارة يراد به التهديد، وتارة يراد به بيان إحاطة 

)) يراد به؟ يراد به التأييد، يعين مع  إنني معكما أسمع وأرى ىل: ((مسع اهللا تعاىل بكل شيء؛ ففي قوله تعا

)) يراد به  لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء إثبات السمع يراد به التأييد؛ ويف قوله: ((

أنا  هذه يعين (()) للتهديد؛ وتارة، للتهديد  أم يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى التهديد؛ وكذلك ((

))؛ وتارة يراد به بيان إحاطة علم اهللا بكل مسموع مثل:  نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ال

))؛ ورمبا يقال أيضا كل ما جاء اسم مسيع  لقد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اهللا(( 

   ك.لفهي دالة متضمنة لذ

   القسم الثاين الرئيسي من أقسام السمع فهو مبعىن االستجابة؛ ومنه قوله تعاىل عن ابراهيم:أما النوع الثاين، أو 

)) مسيع الدعاء يعين جميب الدعاء؛ ألنه ليس املقصود التوسل بسمع اهللا للدعاء بدون  إن ربي لسميع الدعاء ((

 ذا الداعي؛ قالوا ومنه قول املصلي: إجابته؛ بل املقصود التوسل بكونه جل وعلى جميبا للدعاء أن جييب دعاء ه

) يعين استجاب ملن محده؛ وهل بني هذين القسمني منافاة ؟ ليس بينهما منافاة؛ ألن  سمع اهللا لمن حمده (

هذا لشيء وهذا لشيء؛ والتنايف إمنا يكون إذا وقع املعنيان على شيء واحد ال ميكن اجلمع بينهما؛ وذا تبني أن 

قسمني؛ مسع مبعىن إدراك املسموع يعين إدراك األصوات وإن خفيت؛ ومسع مبعىن االستجابة، مسع اهللا ينقسم إىل 

   استجابة الدعاء؛ واألول تارة يراد به التهديد وتارة يراد به التأييد وتارة يراد به بيان اإلحاطة نعم.

بحانه وتعاىل اليت هي من أوسع ، من أمساء اهللا س)) فهو أيضا من أمساء اهللا سبحانه وتعاىل عليم وأما قوله: ((

))  لتعلموا أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما األمساء كما قال اهللا تعاىل: ((

والعلم قال العلماء إنه اإلحاطة بالشيء على وجه جمزوم به مطابق لواقعه، هذا هو العلم؛ يعين إدراك الشيء على 

بقا، جازما مطابقا، هذا هو العلم؛ فمن مل يدرك الشيء فهو جاهل به؛ ومن أدركه إدراكا جازما مطا عليه ما هو

غري عامل والشك غري علم؛  فيه؛ ومن أدركه غري جازم به فهو شاك  على خالف ما هو عليه فهو أيضا جاهل به

وحاضر ومستقبل،  فاهللا عزوجل يعلم األشياء كلها دقيقها وجليلها، ما يتعلق بفعله وبفعل العباد، وما هو ماض



علمها عند ربي في كتاب ال يضل ربي  )) وقال تعاىل: (( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قال اهللا تعاىل: ((

   )) ما مضى . وال ينسى )) ال جيهل ما يستقبل؛ (( ال يضل )) (( وال ينسى

به والزائغ عنه؛ فمن أجل ذلك كان أن فيها حتدثا عن الدين واملستمسك  وهمناسبة ختم اآلية باالمسني الكرميني 

من أنسب ما ختتم به هذين االمسني؛ ألن من علم أن اهللا مسيع بأقواله عليم بأحواله فماذا خيتار لنفسه ؟ خيتار 

، خيتار الرشد ألنه يعلم أن اهللا يسمعه إن تكلم؛ ويعلمه على أي حال كان؛ وحيذر لنفسه الرشد ويتجنب الغي

 يسمعه ويعلمه على أي حال كان وخيشى عقاب اهللا؛ فهو يف حال رشده يؤمل اخلري من الغي ألنه يعلم أن اهللا

   ربه لعلمه حباله ومسعه ملقاله؛ ويف حال الغي خيشى من ربه فيدع الغي.

فوائد هذه اآلية هل أنتم يعين حصرمت فوائد آية يف أما فوائد اآلية الكرمية ففيها فوائد كثرية وال أدري قبل أن أبدأ 

  لكرسي ؟ ا

  نعم: الطالب

   كم بلغت ؟: الشيخ 

  اثنني وأربعني: الطالب

 هلا شرحها صارت ميكن ضافأيضا ي حصلو ة واملسائية فإذا مجعت فوائدها يقرءوا يف األوراد الصباحي: الشيخ 

  تأيت ميكن ورقتني أو ثالث ورقات

  أكثر من ثنتني؟ :الطالب

  : أكثر من ثنتنيالشيخ

  وثالثني ورقة  مخس :الطالب

   نقول مخس وثالثني مما جاءت به السنة  ! ما خيالفمخس وثالثني ورقة :الشيخ

فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب على علماء املسلمني أن يبينوا للناس الرشد من الغي؛ ألن هذا التعليل كأنه أمر  ومن

مستقر يف الدين اإلسالمي؛ ومن الذي يتمكن من بيان الرشد من الغي؟ العلماء؛ وعلى فيجب على العلماء أن 

  يبينوا للناس الرشد من الغي حىت ال يكون ألحد حجة.

بعد إيمانه إال  من من كفر باهللا ستفاد من اآلية انتفاء حكم اإلكراه عن املكره ؟ املذكور يف قوله تعاىل: ((وهل ي

)) فإن هذا التعليل ال  الغي قد تبين الرشد من بذلك لكن يبعده قوله: (( بلق)) ؟ قلنا إنه رمبا يكون  من أكره

  يناسب هذا املعىن .



ذكر؛ ألن املقام مقام حصر؛ ويدل لومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ليس هناك إال رشد وغي؛ إذ لو كان هناك ثالث 

   )) . فماذا بعد الحق إال الضالل هلذا قوله تعاىل: ((

  فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن ؛ لقوله: ((ركومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال يتم اإلخالص إال بنفي مجيع الش

  فمن آمن باهللا ومل يكفر بالطاغوت مل يتم إميانه . )) باهللا

  فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن كل ما عبد من دون اهللا فهو طاغوت؛ لقوله: ((

كفر بالطاغوت قسيما أليش؟ لإلميان باهللا؛ وقسيم الشيء غري ال)) وجه هذا أنه سبحانه وتعاىل جعل  باهللا

  ء منفصل عنه .الشي

      هل يستفاد من هذا أنه ال جيتمع يف القلب كفر وإميان ؟ نشوف ويش جواب الشرط ؟ هل جواب الشرط

))  استمسك بالعروة الوثقىقد ف ))؟ (( استمسك بالعروة الوثقىقد ف )) أو جواب الشرط (( فهو مؤمن ((

قلبه إميان وكفر؛ ألن اجلواب ليس هو ليس أنه ال  هذا اجلواب؛ إذا ما نستفيد أن اإلنسان ال ميكن أن يكون يف

إميان وكفر؛ وهذا  يكون مؤمنا بل اجلواب أنه استمسك بالعروة الوثقى؛ وعلى هذا فيمكن أن يكون يف اإلنسان

الذي هو مذهب أهل السنة واجلماعة؛ لكن من أراد االستمساك بالعروة الوثقى فليكفر بالطاغوت؛ االستمساك 

  ميكن أن يسقط أو ينفصل . يعين معناه ال

   فقد استمسك بالعروة  من فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جناة إال بالكفر بالطاغوت واإلميان باهللا؛ لقوله: ((

  )) . الوثقى

ومن فوائدها أيضا: أن األعمال تتفاضل؛ من أين تؤخذ؟ كيف ؟ من اسم التفضيل؛ ألن التفضيل يقتضي 

ليبلوكم أيكم أحسن  أن األعمال تتفاضل بنص القرآن والسنة، قال اهللا تعاىل: ((مفضال ومفضال عليه؛ والشك 

)) وأحسن اسم تفضيل؛ فهذا دليل على أن األعمال تتفاضل باحلسن؛ وسئل النيب صلى اهللا عليه وسلم:  عمال

ما تقرب  ( ) وقال سبحانه وتعاىل يف احلديث القدسي: أي األعمال أحب إلى اهللا قال: الصالة على وقتها (

)؛ فإذا كانت تتفاضل األعمال فهل يلزم من تفاضلها تفاضل  إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه

   .العامل ؟ أي نعم يلزم منها تفاضل العامل، كلما كان العمل أفضل كان العامل أفضل

  :األعمال بأي شيء يكون؟ بعدة أمورطيب تفاضل 

؛ حبسب املكان؛ حبسب الكيفية واملتابعة؛ حبسب اإلخالص هللا هو الوقت أوال: حبسب العامل؛ حبسب الزمان 

  عزوجل؛ حبسب اجلنس أو النوع؛ ويش باقي عندنا؟ القدر هل يكون فيه تفاضل هذا؛ 

  : املتابعةالطالب



  كيفية هي املتابعةالقلناها : الشيخ

  : القدرالطالب

أوال: حبسب العامل، حبسب ع مساللللمرة الثانية رمبا يعود لنا  هي الكمية هي القدر؛ طيب اآلن نعود : الشيخ

ال تسبوا أصحابي فو الذي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد  العامل مثاله قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

  ) نعم؟ هذا حبسب العامل. ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

فل هذا اجلنس، كل فريضة أفضل من النفل من نوعها، كل حبسب العمل جنسه ونوعه؛ فالفرائض أفضل من النوا 

  فريضة فهي أفضل من النفل من نوعها؛ ففريضة الصالة أفضل من أيش؟ من سنة الصالة.

  ختتلف أيضا حبسب النوع؛ فالصالة أفضل من الزكاة، والزكاة أفضل من الصوم؛ هذا باعتبار النوع .

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اهللا  صلى اهللا عليه وسلم: (الثالث: باعتبار الزمان دليله قول النيب 

   ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اهللا من هذه األيام ( رح توضأ  ..) من هذه األيام العشرة

  ) . ومن صام يوما في سبيل اهللا بعد اهللا وجهه عن النار سبعين خريفا ( ) العشرة 

  ) . صالة في مسجدي هذا خير من ألف صالة فيما عداه إال المسجد الحرام : (طيب حبسب املكان دليله

حبسب الكيفية يعين معىن أن كيفية العبادة تكون أفضل من كيفية أخرى؛ كاخلشوع يف الصالة مثال، قال اهللا 

تحبون اهللا قل إن كنتم  (( )) وقال اهللا تعاىل:  قد أفلح المؤمنون الذين هم في صالتهم خاشعون تعاىل: ((

))؛ فكلما كان اإلنسان للرسول أتبع كان عمله أفضل؛ ألننا ذكرنا القاعدة وهي: أن  فاتبعوني يحببكم اهللا

أتبع يف عبادته كانت عبادته يقوى حبسب قوة ذلك الوصف واضح؟ إذا كلما كان اإلنسان  احلكم املعلق بوصف

   .طيب نعم أفضل 

 


